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Šifra: 900 - 12 / 2014 - 34 (KS14) 
Podbočje, 16. 12. 2015 

 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

12. redne seje sveta Krajevne skupnosti Podbočje, ki je bila dne 15. 12. 2015,  
ob 16.30 uri v prostorih Krajevne skupnosti Podbočje. 

 
 
Sejo je pričel in vodil predsednik sveta krajevne skupnosti Janez Barbič (v nadaljevanju: 
predsedujoči), najprej pozdravil vse prisotne in predlagal, da se preveri sklepčnost. 
 
Sodelavec krajevne skupnosti je ugotovil, da je ob pričetku seje prisotnih 7 članov sveta krajevne 
skupnosti, ter da je svet sklepčen.  
 
Seje so se udeležili:  
Janez Barbič, Martina Strgar, Alenka Sintič, Stanislav Kuntarič, Olga Vintar, Jože Glogovšek, 
Anton Jurečič, Aleš Jeke – v 4. točki dnevnega reda, Zdravko Urabanč – v 5. točki dnevnega reda. 
 
Opravičeno odstotni: Stanka Jurečič, Gregor Stopar, Jože Turk, Tadej Radkovič. 
 
Odsotni: Jožica Barbič. 
 
V 5. točki dnevnega reda dodatno prisotni: Andrej Sluga, Matjaž Pirc in Mitja Kožar. 
 
 
 
 

K  1.  točki 
 

Potrditev dnevnega reda 
 
 
S sklicem je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 11. redne seje in 3. korespondenčne seje Sveta KS Podbočje 

3. Imenovanje komisije za izvedbo popisa 2015 

4. Obravnava prejetih vlog in prošenj 

5. Pogovor s predstavniki vodstva Občine Krško in vodjami oddelkov Občine Krško 

 
 
Ker na predlog ni bilo pripomb, predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Dnevni red se potrdi. 
 
 
Prisotnih 7 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   7      ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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K  2.  točki 

 
Potrditev zapisnika 11. redne seje in  

3. korespondenčne seje Sveta KS Podbočje 

 
Pripomb na zapisnika ni bilo, zato predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Zapisnika 11. redne in 3. korespondenčne seje se potrdita. 
 
Prisotnih 7 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   7     ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 

K 3. točki 
 

Imenovanje komisije za izvedbo popisa 2015 
 
Predsedujoči poda predlog, da se imenuje Komisija za izvedbo popisa za leto 2015. Na predlog 
članov sveta se v komisijo predlagajo: Martina Strgar – predsednica, Jože Glogovšek – 
podpredsednik, Anton Jurečič – član, Gregor Brodnik – član.  
 
Ker na predlog ni bilo pripomb, predsedujoči na glasovanje poda naslednji sklep: 
 

 V popisno komisijo se imenujejo: 
 

1. Martina STRGAR: predsednica, 
2. Jože GLOGOVŠEK: podpredsednik, 
3. Anton JUREČIČ: član, 
4. Gregor BRODNIK: član. 

 
Prisotnih 7 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   7      ;                  PROTI:    0   
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 

K 4. točki 
 

Obravnava prejetih vlog in prošenj 
 

4a – Planina – opozorilo CGP zaradi prekopov na državni cesti  
 
Svet krajevne skupnosti se seznani z opozorilom. Ker naročnik predmetnih del ni bila krajevna 
skupnost je krajevna skupnost na opozorilo tako tudi odgovorila. Predsedujoči pove, da je v zadevi 
sicer posredoval, tako da so se krajani s CGP-jem dogovorili in podali tudi izjavo glede izvedbe del. 
 
Odločanja v tej točki ni bilo. 
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Ostalih vlog in prošenj ni bilo, zato je predsedujoči prisotne seznanil še z: 
 

- reševanjem problematike poplavljanja in odtekanja vode v Pristavi ob Krki,  
- reševanjem problema vaške odpadne vode v Mladju, 
- dostavo traverzov za Grašinsko, za kar bo izstavljen račun,  
- sanacijo dveh plazov v Brezovici in sanacijo plazu v Brlogu, 
- čiščenjem jaškov na Dobravi in v Podbočju, 
- zaključkom del na objektu Spominski park Podbočje in prevzemom objekta, 
- podpisom pogodbe za pričetek izvedbe del na cesti »Jarek«, 
- montažo in elektrifikacijo zvona na kapeli SPP. 

 
Sodelavec za KS je prisotnim predstavil še zadeve v zvezi z pogodbo Kres d.o.o. in vzdrževanjem 
spletne strani www.podbocje.si ter njeno prenovo. 
 
 

K 5. točki 
 

Pogovor s predstavniki vodstva Občine Krško in vodjami oddelkov Občine Krško 
 

Predsedujoči je pozdravil prisotne, ki so se seji pridružili v 5. točki dnevnega reda ter odprl 
razpravo glede v nadaljevanju, s tem pa tudi opozoril na prioritetne projekte v krajevni skupnosti. 
 

A.) Energetska sanacija in obnova OŠ Podbočje 
 
Andrej Sluga pove, da Občina Krško nadaljuje z energetskimi sanacijami in obnovami šol v Občini 
Krško. Projekt bi sicer moral biti zaključen do leta 2015, vendar se je zaradi podcenjenih stroškov 
investicij projekt zavlekel. KS izpostavi, da pričakuje obnovo šole v Podbočju v letu 2017 ali 2018. 
 

B.) Trgovina v Podbočju in sprememba OPN 
 
Mitja Kožar pove, da je od investitorja iz Toronta na Občino Krško prišlo pismo o nameri gradnje 
trgovskega objekta v Podbočju. Občina je tako v sodelovanju z Župnijo Sv. Križ kot lastnico 
parcele na kateri bi investitor želel graditi, pričela z poizvedbami. Ker gre za spremembo 
namembnosti zemljišč je potrebno spremeniti tudi OPN, ocenjuje se, da bo postopek speljan v 
okviru enega leta. KS bo v postopek uradno vključena, ko bo postopek uradno stekel. 
 
Kožar tudi pove glede namere o spremembi NUSZ, s katero se bo NUSZ povečal za 50 % za 
zapuščene in neurejene parcele, ter prav tako 50 % za parcele, kjer je možna gradnja, vendar 
lastniki te možnosti že več let niso izkoristili. 
 

C.) Komunalna infrastrukutura 
 
Predstavnik oddelka za gospodarsko infrastrukturo Občine Krško Matjaž Pirc je bil na sestanku 
seznanjen z naslednjimi projekti in potrebnimi deli: 
 

- Most v Šutni – projekt je potrebno pospešiti, 
- pobuda za sestanek med ARSO, DRSI, Občino Krško in KS – reševanje odvodnjavanja iz 

državnih cest, ureditev vodotokov, 
- brjanski most – pobuda za pripravo projekta, idejne zasnove za nov most, 
- sanacija državne ceste Križaj – Veliki Podlog in realizacija krožnega križišča v Velikem 

Podlogu, 
- nadaljevanje del in projektov kanalizacije tudi na območju KS Podbočje, 
- sanacija 40 let starega vodovoda in hidravlična izboljšava za Veliko Mraševo, 
- delovanje satelitske optike v Velikem Mraševem, 

http://www.podbocje.si/
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- postavitev luči javne razsvetljave v Žabjeku, 
- polaganje optičnega kabla ob izkopu za elektriko (Podbočje-Žabjek),  
- izvedba JR v naselju Kalce-Naklo hkrati s kanalizacijo, 
- pričetek del na cesti Jarek-Brezovica. 

 
 
 
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je predsedujoči zaključil 12. redno sejo sveta krajevne skupnosti 
Podbočje. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 1805. 
 
 
 
Zapisal: 
Gregor Brodnik, l.r. 
Strokovni sodelavec VII/1 za KS       

Predsedujoči svetu KS Podbočje, 
           Janez Barbič, l.r. 

Predsednik sveta KS Podbočje 

 


